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Kundeservice – slik kundene vil ha det
Med effektiv kundeservice gjennom de riktige kanalene, kan du skape
lojale kunder, øke mersalget og skaffe deg et konkurransefortrinn.

VIKTIGE VED VALG AV NETTBUTIKK
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Tallene er hentet fra kvartalsundersøkelser blant nordiske forbrukere, gjennomført i samarbeid med IPSOS i 2015/2016.

HVA BETYR DETTE FOR DIN NETTBUTIKK?
Mange kunder har tatt kontakt med en nettbutikks
kundeservice i forbindelse med nettkjøpet sitt. Det store
flertallet er fornøyd med den servicen de har fått.
Kundeservice er kostbart å drive. Ved å gi bedre
informasjon i nettbutikken om varer, levering, returer
osv. kan unødige henvendelser til kundeservice reduseres. Det gjelder spesielt de henvendelsene som
kommer i forkant av kjøpet.

Måten kundene ønsker å kontakte kundeservice på
varierer mellom ulike aldersgrupper. Derfor må du vite
hvilke kanal som passer din målgruppe best og som de
ønsker å bruke når de skal kontakte deg.
Kundeservice er sentralt, også for å drive mersalg, øke
tilfredsheten med nettbutikken og skape lojale kunder.
Kunder som opplever at det er enkelt å handle i din
nettbutikk, handler gjerne hos deg igjen.

TIPS OG RÅD
Analysér henvendelsene som kommer til kundeservice for å kunne gjennomføre riktige tiltak.
Arbeid kontinuerlig med å tydeliggjøre og forbedre informasjonen i din nettbutikk, både om varer og kjøpsvilkår.
Vær tilstede i de kanalene dine kunder foretrekker å bruke når de vil kontakte deg.
 eskriv tydelig hva de ulike leveringsmåtene innebærer. Gjør det tidlig i kjøpsprosessen, gjerne allerede
B
på produktsiden. Slik gjør du kundene trygge og de slipper å måtte ta kontakt før kjøpet.
Ha tydelig og lett tilgjenelig informasjon om returvilkår og hvordan returen skal gjennomføres.
Ha gode interne rutiner for plukking og pakking av varer slik at du minimerer feilleveranser og skader.

FØLG OSS

@bring_ehandel

Bring Ecommerce

bring.no/netthandel

